
Василюк Василь Миколайович – доктор 

медичних наук, професор. 

Захистив докторську дисертацію 

„Обґрунтування раціональних способів 

лікування хворих на виразкову хворобу та 

хронічний гастродуоденіт” зі спеціальності 

14.01.02 – внутрішні хвороби.  

Рішенням Атестаційної колегії від 

18 жовтня 2001 року присвоєно вчене звання 

професор кафедри лікувальної терапії. 

З 2011 р. працює на посаді професора 

кафедри методики викладання біології та 

екології. З 2015 р. очолив кафедру біології, 

екології та методики їх викладання. 

Основними напрямками наукової роботи є 

клінічна гастроентерологія та фармакотерапія, розробка та застосування 

оздоровчих технологій у навчально-виховних закладах. Велику увага приділяє 

впровадженню та удосконаленню нових методів дослідження (імунологічних, 

ультраструктурних, гістоавторадіографії, моделюванню ушкоджень слизової 

оболонки шлунка). 

Професор Василюк В.М. – автор і співавтор близько 150 наукових 

публікацій, серед яких навчальний підручник, методичні рекомендації, 

авторські свідоцтва, патенти на винаходи. Разом із учнями Василь 

Миколайович розробив раціоналізаторські пропозиції, технічного і 

технологічного регламентів на промислове виробництво вітчизняних ліків 

(Лікарський засіб – „Етоній (таблетки)”). Під його керівництвом підготовлені 

кандидати медичних наук. 

На посаді професора кафедри викладає такі дисципліни – „Фізіологія 

людини і тварин”, „Актуальні проблеми морфології і фізіології людини”, 

„Здоров’я сім’ї та репродуктивне здоров’я”, „Основи медичних знань”, 

„Педіатрія”.  

Професор Василюк В.М. – член Українського лікарського товариства, 

Тернопільського обласного товариства терапевтів. Його багатогранна та плідна 

праця була відзначена почесним званням „Ветеран праці”, грамотами, 

подяками.  
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